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АНАЛІЗ ЯКОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО 
НАПОВНЕННЯ САЙТУ 

Дана стаття розкриває важливість аналізу якості інформаційного наповнення для сайту 
для забезпечення його повноцінного функціонування, корисності та зручності поданої інформації 
для відвідувачів, підвищити у списку видач пошукових систем.  

В роботі визначено основні напрямки аналізу якості контенту, надана характеристика 
основних етапів пошукової оптимізації веб-сайтів. 
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Постановка проблеми 
Щодо важливості контенту виникало 

так багато дискусій, що сама суть пробле-
ми створення унікального контенту на 
сайті втратилась в безмежній кількості 
сперечань про необхідність або, навпаки, 
обов’язковість унікального контенту для 
вдалої пошукової оптимізації сайту. В кон-
тексті даного питання треба зазначити, що 
саме по собі призначення Інтернету, як 
джерела швидкого отримання найбільш 
повної і змістовної інформації відповідно 
до запиту, не приймається до уваги. Пошу-
кові системи ведуть неперервну боротьбу 
за якість пошуку між собою, підвищуючи 
будь-яким чином релевантність пошукових 
результатів, з оптимізаторами підвищення 
релевантності пошукової видачі, останні, в 
свою чергу, конкурують один з одним за 
підвищення позиції сайтів, намагаючись, 
суміжно обійти пошукові системи. Але ко-
ристувача, як і раніше, ще до виникнення 
SEO, приваблює цінна інформація, тому 
задача розробника сайту подати її в най-
більш зручному для сприйняття вигляді, 
саме звідси постає проблема оцінки якості 
інформаційного наповнення сайту. 

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій 

На сьогоднішній день, перехід ринко-
вих відносин на онлайн-простір, сприяв 
появі нового методу – контент-маркетингу. 
Одним із завдань якого є аналіз інформа-
ційного наповнення сайту. Виходячи з 
цього, дослідження маркетингових компа-
ній в даному напрямку показали, що для 
аналізу якості маркетингових комунікацій 
важливо оцінити, перш за все, ступінь 
сприйняття цільовою аудиторією інформа-
ційного контенту. У зв'язку з цим слід 
здійснювати оцінку вмісту сайтів і зручно-
сті роботи користувачів з інформацією, 
розміщеною на інформаційному ресурсі 
[1]. Треба зазначити, що, розглянуті дже-
рела, надають тільки загальні принципи та 
методи здійснення аналізу контенту [2, 3, 4]. 

У проведених дослідженнях оціню-
ються такі параметри, як функціональність 
і дизайн. Деякі методики, використані в 
розглянутих дослідженнях, представляють 
простий експрес-аналіз [2], в основі інших 
лежать більш ємкі і складні алгоритми 
отримання підсумкових кількісних харак-
теристик і формування на їх основі рейти-
нгів сайтів з однаковою тематикою. Рейти-
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нговий підхід дозволяє проводити порів-
няльний аналіз сайтів, причому підсумкова 
кількісна міра рейтингу показує, наскільки 
краще або гірше показники відповідного 
сайту в порівнянні з лідером рейтингу. 

Порівняння сайту з іншими не надає 
повної оцінки якості інформаційного на-
повнення. Тому проблема визначення ос-
новних критеріїв, за яками можна дати 
більш адекватну оцінку веб-сайту залиша-
ється не вирішеною. 

Постановка завдання 
Метою даної статті є розглянути аналіз 

контенту сайту, основні етапи пошукової 
оптимізації веб-сайтів, визначити основні 
напрямки аналізу якості інформаційного 
наповнення сайту. 

Виклад основного матеріалу 
Деякі системи при видачі сайтів в по-

шукових результатах здатні аналізувати 
інформацію не тільки про частоту ключо-
вих слів, а й про найбільш популярні сто-
рінки та кількість часу, який витрачається 
користувачами на їх перегляд. Чим ці па-
раметри більші, тим вища ймовірність то-
го, що на сайті розміщена дійсно якісна 
інформація. Інший підхід передбачає ви-
значення кількості посилань і обчислення 
авторитетної ваги майданчика. Це такі по-
казники, як ТІЦ, PR та інші, механізм ви-
значення яких також є ще одним алгорит-
мом роботи пошукових систем. Кількість 
параметрів, що враховуються пошуковими 
алгоритмами, може досягати декількох со-
тень. Наприклад, система «Google» при 
ранжуванні сайтів звертає увагу на більш 
ніж 200 факторів. 

Page Rank (PR) – дослівно переклада-
ється з англійської як «ранг сторінки». 
Простіше кажучи, це оцінка, яку пошукова 
система Google ставить сайту в цілому та 
його окремим сторінкам. Оцінюється сайт 
за десятибальною системою та відображає 
«відношення» пошуковика до сайту: чим 
вище оцінка, тим вища «повага» Google до 
сайту, тим вище сайт буде стояти у видачі 
[5]. 

Ніхто точно не знає, як Google розра-
ховує PR. 

PR(A) = (1 – d) + 
d(PR(T1)/C(T1) +... + PR(Tn)/C(Tn)). 

Так виглядає приблизна формула розраху-
нку PR, де T1, …, Tn – сторінки, що поси-
лаються на A, С(Tn) – кількість вихідних 
посилань на відповідний сторінці, d коефі-
цієнт зазвичай рівний 0.85.  

Оскільки посилань може бути багато, і 
загальна кількість сторінок в пошуковій 
системі Google досить велика (близько де-
сятка мільйонів), а також їх кількість по-
стійно зростає, то представляти вагу сторі-
нки в абсолютних значеннях для вебмайс-
трів було б вельми неправильно. Для цього 
ввели поняття TLPR – Toolbar Page Rank – 
значення PR, яке приймає значення від 0 
до 10 (шкала в панелі інструментів 
Google). 

Для того, щоб укласти всі ваги сторі-
нок між значеннями від 0 до 10 використо-
вують логарифмічну шкалу. Визначається 
ToolBar Page Rank за формулою: 

TLPR  logbase (PR) ∙ a, 
де base – основа логарифму, яка залежить 
від кількості сторінок в пошуковій машині 
(можливо і від ряду інших факторів), деякі 
приймають його рівним 7; а – коефіцієнт 
приведення, який задовольняє нерівність 
0 < a ≤ 1. 

У 2010 році на конференції представ-
никами Google було заявлено про поступо-
ве переважання інших факторів і відми-
рання Page Rank (і не тільки тулбарного).  

У жовтні 2013 року Метт Каттс припу-
стив, що користувачі не побачать оновлен-
ня тулбарного Page Rank до кінця року. 
Востаннє Page Rank був оновлений 6 груд-
ня 2013 р.  

У жовтні 2014 року аналітик поведінки 
вебмайстрів Google Джон Мюллер (John 
Mueller) повідомив в ході відео-
конференції для веб-майстрів Webmaster 
Hangout, що наступного оновлення тулба-
рного Page Rank не буде ніколи: «Ми не 
оновлювали Page Rank вже більше року і, 
ймовірно, не будемо оновлювати його в 
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майбутньому – принаймні, тулбарний Page 
Rank» («Page Rank is something that we 
haven’t updated for I think over a year now, 
and we’re probably not going to be updating 
it going forward, at least in the Toolbar Page 
Rank»). 

У квітні 2016 року Google офіційно 
відключив показ тулбарного значення PR і 
прирівняв його до нуля всім сайтам. 

Яндекс розраховує тематичний індекс 
цитування сайтів за спеціальним алгорит-
мом, який враховує як подібність сайтів, 
що посилаються з тематики, так і рівень їх 
власного ТІЦ. На визначення показника 
ТІЦ не впливають посилання з безкоштов-
них каталогів та інших маловідомих ре-
сурсів. ТІЦ сайту є динамічним коефіцієн-
том і приблизно два рази на місяць відбу-
вається його автоматичне оновлення (ап-
дейт). Поширена думка, що на результати 
пошуку в Яндексі ТІЦ не впливає, проте, 
за деякими даними, з введенням алгоритму 
MatrixNet ТІЦ сайту став одним з факторів 
ранжування, що фраховується при розкру-
тці сайтів, можливо, не дуже значущим. 
ТІЦ насамперед, застосовується з метою 
визначення порядку розташування сайтів в 
розділах Яндекс.Каталогу. Усі без винятку 
сайти мають бути проіндексовані даною 
пошуковою машиною. Причому на сторін-
ках Яндекс.Каталогу наводяться округлені 
цифри – вони і дозволяють зробити висно-
вок про статус того чи іншого веб-сайту в 
розділі.  

Пошукові сервери при реєстрації Web-
сервера, сайту або сторінки використову-
ють інформацію, що зберігається в спеціа-
льних тегах МЕТА, які містяться між тега-
ми і більшість початківців Web-майстрів 
та Web-дизайнерів не приділяють особли-
вої уваги цим тегам. Теги МЕТА не видно 
при перегляді документа і помітно збіль-
шують його розмір, проте без них не обі-
йтися. Рекомендації зі складання Мета-тегів. 

Правильність складання МЕТА тегів 
робить можливим, щоб ваш сайт було лег-
ко відшукати за допомогою пошукових 
систем серед величезного числа інших 

сайтів! Для цього необхідно слідувати на-
ступним рекомендаціям: 

1. Довжина вмісту тегів МЕТА 
«desctiptions» не повинна перевищувати 
200 символів, a «keywords» – 1000 симво-
лів. Це пов'язано з тим, що пошукові сер-
вери, як правило, використовують саме 
такі величини при індексуванні інформації 
на вашому сайті. Можна отримати негати-
вний результат, якщо пошукові машини 
відкинуть частина опису, що перевищує 
встановлені норми, в результаті чого в ка-
талог потрапить не вся бажана інформація, 
або сервер просто відкине реєстрацію ва-
шого сайту. 

2. Потрібно включити всі найбільш 
часто використовувані в вашому сайті те-
рміни та їх синоніми в тег «desctiptions». 
Можете включити і терміни, що не мають 
відношення до ваших сторінок, однак в 
Internet така поведінка вважається некоре-
ктною. У список ключових слів можна 
вставляти і фрази. У цьому випадку у ва-
шого сайту підвищується шанс потрапити 
в самий початок списку, виданого пошуко-
вим сервером (у разі збігу фрази з тією, що 
вводить користувач). 

3. Для збільшення рейтингу сайту та 
потрапляння його у верхню частину пошу-
кового списку необхідно кожен термін, що 
включається в опис, повторювати близько 
3 разів. Пошукові машини, як правило, 
працюють з тегами МЕТА, а в разі їх від-
сутності – вже з вмістом сторінки. Іноді це 
призводить до появи сайту у списку top 10, 
але може призвести і до негативного ре-
зультату (перед реєстрацією перевірте по-
шукову машину, давши запит і перегляну-
вши ключові слова у сайтів, що стоять на 
верхніх позиціях). 

4. Використовуйте в описах і списку 
термінів як можна більше синонімів. 

5. Не використовуйте в описах і в спи-
ску термінів поняття і слова, слабо пов'я-
зані один з одним. 

Склад МЕТА-тегів: 
1) для того, щоб при перегляді доку-

мента броузер брав свіжу версію докумен-
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та, а не версію з кешу використовується 
[6]:  

<META HTTP-EQUIV = "Expires" Content = 
"Mon, 28 Mar 1999 00:00:01 GMT"> 

2) для визначення броузером мови, на 
якому написана сторінка використовуєть-
ся: 

<META HTTP-EQUIV = "Content-Type" 
Content = "text/html; Charset = 
Windows-1251"> 

3) якщо недосвідчений Web-майстер 
скопіює Вашу сторінку, в якій залишить 
наступний тег, то при заході на цю сторін-
ку броузер автоматично перейде на Вашу 
сторінку 

<META HTTP-EQUIV = "Refresh" Content = 
"1; url = http://адреса_сторінки"> 

4) для зазначення імені автора та до-
даткової інформації про нього використо-
вується: 

<META Name = autor" Content = "ПІБ, E-
Mail..."> 

5) для зазначення авторських прав ви-
користовується: 

<META Name = "copyright" Content = "Ва-
ша_фірма..."> 

6) для зазначення ключових слів і тер-
мінів використовується 

<META Name = "keywords" Content = "Ва-
ші_Ключові слова"> 

7) для зазначення короткого опису ви-
користовується 

<META Name = "description" Content = 
"Опис_сторінки"> 

Покладаючись на власні дослідження в 
цій області, а також на професійних розро-
бників в цій галузі ми рекомендуємо вам 
при наявності великої кількості сторінок 
створити теги мета-інформації з різним 
змістом, що описують зміст даної конкре-
тної сторінки чи розділу. 

Оскільки просування сайтів це поліп-
шення становища ресурсу в пошуковій ви-
дачі, необхідно розуміти , за рахунок чого 
це відбувається. Тому пропонуємо розгля-
нути етапи пошукової оптимізації веб-
сайтів (табл. 1). 

З іншого боку, кожну пошукову систему 
розробляли люди. А вони, задаючи програмі 
критерії відмінності якісних сайтів від неякі-

сних, спиралися аж ніяк не на фізичні зако-
ни, а на власне уявлення про інтернет-
ресурс. Відповідно, ми можемо припустити, 
за якими ознаками людина, прийшовши на 
якийсь сайт визначить його корисність. 

Щоб ефективно вести пошукове просу-
вання сайту, необхідно зібрати для нього 
масив ключових слів, що відповідають те-
матиці і контенту сайту, який просувається. 
Такий список слів отримав назву семантич-
не ядро, воно рівномірно розподіляється по 
всьому сайту відповідно до його структури. 

Пропорційно масштабу сайту розмір 
семантичного ядра може бути величезним, 
нараховуючи десятки, а в деяких випадках 
навіть сотні тисяч ключових слів різної 
довжини, а може обмежитися лише кіль-
кома десятками ключів. 

Весь процес складання семантичного 
ядра сайту можна розділити на дві стадії: 

– підбір ключових слів (для отриман-
ня максимального ефекту він повинен бути 
досить грамотним і скрупульозним); 

– розподіл зібраних ключових слів по 
сайту відповідно до його структури. 

Кожну категорію сайту, будь то сторі-
нка або розділ, потрібно заточити під від-
повідний пошуковий запит. В середньому 
для одного розділу або сторінки підбира-
ється від п’яти до двадцяти п’яти ключо-
вих слів, але ця кількість може істотно 
змінюватися для різних типів сайтів. 

Для складання семантичного ядра, не-
обхідно вибрати найважливіші напрямки 
для подальшого пошукового просування. 
Потім під кожний з цих напрямків потріб-
но зібрати відповідні ключові слова. 

Слід розуміти, що для підбору ключо-
вих слів потрібно певні ресурси часу і 
грошей. Для великих сайтів потрібно ви-
користовувати платні бази слів, для більш 
ефективного і швидкого складання семан-
тичного ядра.  

Наповнення сайтів текстом – важли-
вий момент життєво необхідний для успі-
шного існування сайту. Завдяки постійно-
му наповненню сайту новим цікавим кон-
тентом можна не тільки привернути увагу 
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відвідувачів, а й утримати їх на сайті, зму-
сити постійно відвідувати сторінки в по-
шуках інформації. Проведення аналізу на-
пряму пов’язано із перевіркою інформації, 
наскільки вона здатна впливати на корис-

тувачів і відповідає тематиці ресурсу. До-
слідження охоплює також визначенні час-
тоти слів, релевантність ключових слів. 
Спеціалісти виділяють дві методики про-
ведення аналізу контенту: 

Табл. 1. Основні етапи пошукової оптимізації веб-сайтів 
№ Етап Обсяг робіт 
1. Аудит сайту Наявність сайту в Яндекс.Вебмайстер і Google Webmaster. 

Встановлення сервісів статистики: liveinternet Яндекс.Метрика, 
Google analytics (не обов'язково все). 
Перевірка на фільтри пошукових систем. 
Аналіз індексації сторінок. 
Вживання атрибуту rel = "canonical" на головний документ для іде-
нтичних сторінок. 
Наявність і повнота карти сайту (sitemap.xml). 
Наявність і коректність robots.txt. 
Коректність обробки 404-помилки. 
Доступність ресурсу тільки з www або тільки без www. 
Аналіз показників ресурсу. 
Перевірка швидкості роботи сервера і завантаження сайту. 
Оцінка коду сторінок. Видалення зайвого і надмірного коду. 
Для магазинів і організацій наявність даних про компанію на картах 
Яндекс та Google. 
Наявність найбільш повних контактах даних. 
Відсутність на сайті чорних методів оптимізації. 
Оцінка якості контенту. 
Аналіз зовнішніх і внутрішніх посилань. 
Аналіз тегів title, description. 
Використання мікроформатів. 
Наявність YML-карти для Яндекс. 
Наявність на сайті кнопок соціальних мереж. 
Оцінка посилальної маси на ресурс. 
Наявність і оцінка фавікона. 

2. Внутрішня 
оптимізація 

Структуризації контенту. 
Різноманітність контенту: текст, картинки, відео і так далі. 
Унікальність контенту. 
Використання тегів strong, b, em. 
Використання системи внутрішньої перелінковки. 
Ключове слово, що присувається, зустрічається в контенті докуме-
нта мінімум 1 раз, але не більше 9% від всього тексту. 
Сторінка, що просувається, має текстовий контент не менш 500 си-
мволів. 

3. Зовнішня 
оптимізація 

Плавне нарощування посилальної маси. 
Розміщення посилань на якісних майданчиках. 
Різноманітність посилальної маси. 
Релевантний title зворотного посилання. 
Організація конкурсів та інформаційних подій, як метод нарощу-
вання зворотних посилань. 
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– кількісна; 
– якісна. 
Якісний аналіз дозволяє визначити рі-

вень сайту з точки зору самих відвідувачів: 
1. Якість запропонованого матеріалу. 
2. Рівень подання інформації. 
3. Степінь наданих очікувань. 
Кількісний аналіз оцінює рівень впли-

ву інформації на читачів шляхом визна-
чення кількості структурних одиниць, час-
тоти слів, їх смислових характеристик. 
Ґрунтуючись на таких підрахунках, розу-
міють наскільки сайт буде успішно виво-
дитися пошуковими системами. Наявність 
ключових слів і їх щільність, розмір текс-
ту, а також інші характеристики визнача-
ють рівень сприйняття наявного контенту 
відвідувачами. 

Оптимізація сайту напряму залежить 
від контенту (відео-контенту, тексту гра-
фічних матеріалів). Виявленні недоліки 
можуть призвести до серйозних проблем 
для сайту, в тому числі сторінки не будуть 
визначатися при запитах в пошукових сис-
темах, а відповідно про жодну цілісність 
пошукового трафіку не може бути і мови. 
У зв’язку з цим проведення аналізу конте-
нту сторінки вкрай важливе, щоб упевни-
тись в повній його відповідності вимогам, 
які висувають пошукові системи. Аналіз 
контенту передбачає перевірку змісту тек-
стових масивів та продуктів комунікатив-
ної кореспонденції. 

В першу чергу перевіряється унікаль-
ність інформації, яка знаходиться на кож-
ній із сторінок сайту. Для її перевірки іс-
нує багато програм, а також онлайн-
ресурсів, які дозволяють отримати дані 
практично моментально. Унікальність по-
винна бути не менше 98%, перед тим як 
виставити інформацію з нижчими показ-
никами унікальності, її коригують, дося-
гаючи таким чином кращих показників. 

Якісно проведений контент-аналіз до-
зволяє створити список відповідності сто-
рінок запитам і при необхідності внести 
відповідні корективи. Розглянемо два спо-
соби, які дозволяють створити такий список: 

– «від пошукових систем»; 
– «від сайту». 
За допомогою методу «від пошукових 

систем» можна визначити релевавантні 
сторінки сайту і запиту, за яким сайт буде 
легше знайти пошуковій системі. Він до-
зволяє виявити, якого контенту не виста-
чає з точки зору пошукової системи, а та-
кож автоматизувати процес проведення 
аналізу сайту.  

Перевірка інформаційного наповнення 
сайту другим способом являє собою роз-
гляд окремо кожної сторінки, аналізується 
група запитів із семантичного ядра, завдя-
ки використанню яких сайт буде успішно 
просуватися в пошуковій системі.  

Пошукові системи мають особливі ви-
моги до змісту текстової інформації: чіт-
кість, лаконічність, інформативність і до-
стовірність. Пошукові системи мають пе-
релік рубрик веб-сайту, основні розділи 
інформаційних новин та посилання на свої 
найбільш популярні служби. Для більшої 
привабливості, сайт може містити кілька 
зображень та заголовки основних подій 
економічних, політичних, спортивних, 
культурних, тощо. Як правило, такі систе-
ми дають можливість користувачеві за 
власними уподобаннями дещо змінити ви-
гляд сайту. Обов’язковою вимогою є наяв-
ність рубрик служби підтримки інформа-
ційної системи. 

Таким чином можна виділи такі п’ять 
основних напрямків аналізу якості інфор-
маційного наповнення сайту: 

1. Відповідність семантичному ядру 
сайту. 

2. Розгляд сайту з точки зору відвіду-
вачів – це визначає цінність для користу-
вача контенту сторінок сайту, доступність 
і корисність поданих на сайті текстів. 

3. Визначення кількості необхідного ко-
нтенту. В даному випадку визначається оп-
тимальна кількість сторінок сайту і аналізу-
ються об’єми тексту на сторінках, як з точки 
зору пошукових систем, так і – відвідувачів. 

4. Змістовний та лінгвістичний аспект ре-
сурсу. Дуже важливим фактором є перевірка 
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унікальності тексту на сторінках сайту, а також 
його орфографічних та стилістичних помилок. 

5. Графічний аналіз включає в себе 
перевірку правильності оформлення текс-
тів на сторінках, шрифти, заголовки, виді-
лення, посилання тощо. 

Висновки і перспективи 
досліджень 

В даній роботі розглянуть основні ме-
тоди та принципи на яких базується якісне 
інформаційне наповнення сайту та його 
просування. Детально розглянуто аналіз 
семантичного ядра сайту, визначено дета-

лі, на які необхідно звертати увагу при 
аналізі контенту, також звернули увагу 
якість інтернет-ресурсу з точки зору кори-
стувача. Подано основні напрямки аналізу 
якості інформаційного наповнення сайту. 

Перспективою подальших досліджень 
може бути деталізація оцінювання ефекти-
вності інформаційного наповнення веб-
ресурсів. Оскільки Інтернет-бізнес розви-
вається надзвичайно швидко, то й кіль-
кість комерційних сайтів збільшується 
стрімко, що зумовлює потребу у форму-
ванні універсальної системи кількісної 
оцінки якості Інтернет-ресурсу. 
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